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1 Inledning
Denna åtgärdsplan beskriver åtgärder som Hörby kommun avser att
genomföra inom VA-plan 2016, som omfattar tidsperioden 2017-2019. Den
har tagits fram gemensamt av avdelningarna Bygg & Miljö, Planering &
Utveckling och Mittskåne Vatten. VA-utbyggnadsplan för kommunen ligger
som ett separat bilaga till VA-planen.
För upprättande, uppföljning och uppdatering av detta dokument ansvarar
Mittskåne Vatten.
Planen är en led i det arbete kommunens bedriver för att nå
miljökvalitetsnormerna och därmed en god status för vattenförekomsterna i
kommun.

1.1 Omfattning och avgränsningar
Åtgärderna som beskrivs i detta dokument omfattar både åtgärder på det
allmänna VA-systemet och enskilda anläggningar.
Dokumentet beskriver översiktligt vad varje åtgärd omfattar och ger riktlinjer
för hur de ska genomföras, samt vem som ansvarar för att åtgärden
genomförs.
Åtgärderna har delats in i fem områden:







Generella åtgärder – åtgärder som omfattar hela VA-systemet,
organisatoriska åtgärder eller åtgärder avsedda för att hantera
uppbyggnad av kunskap.
Åtgärder på dricksvattennätet – åtgärder för att säkra en trygg
dricksvattendistribution inom verksamhetsområde.
Åtgärder på dagvattennätet – underhållsarbete för att hantera dagens
och framtida dagvattenflöden i urban miljö inom verksamhetsområde.
Åtgärder på spillvattennätet – åtgärder på ledningsnätet och
anläggningarna för att erhålla ett energieffektivt och driftsäkert system
som inte utsätter människor och miljö för risker inom
verksamhetsområde.
Åtgärder utanför kommunalt område – åtgärder och plan för spilloch dricksvatten utanför kommunalt verksamhetsområde.

1.2 Uppdateringar
Kommunens berörda verksamheter avser att följa upp och vid behov revidera
denna plan årligen i samband med sitt budgetarbete.
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1.3 Nulägesbeskrivning
Denna plan baseras på VA-översikten och andra utförda utredningar samt
beslutad VA-policy. För vidare information om VA-systemet,
vattenförekomster, lagkrav m.m., hänvisas till VA-översikten.

2 Ekonomi
För alla åtgärder som har bedömts nödvändiga inom ramen för VA-planen
har en kostnad uppskattats. I sammanställningen medräknas inte Mittskåne
Vattens årliga driftkostnader för personal och anläggning (el, kemikalier etc.).
Kostnaden är fördelat på drift- respektive investeringskostnader och är utöver
de kostnader som redan finns inom verksamheten i dagsläget.
Investeringstakten är beroende av att det finns personalresurser tillgängliga.
Kostnadsuppskattningen kommer att revideras allteftersom åtgärderna
genomförs och nya tillkommer och kommer att ligga till grund för
taxeutvecklingen i kommunen. Flera av åtgärderna i planen är utredningar av
olika slag för att kartlägga vilka investeringsbehov som finns, vilket på sikt
kommer att kunna ge en säkrare kostnadsbedömning av framtida
investeringar.

Figur 1 Bedömt årligt kostnadsutveckling i VA-systemet utöver dagens drift- och
investeringskostnader, utan hänsyn till årliga kostnadsökningar.

Sida

Åtgärdsplan

5 (18)

Kommunledningskontoret
Figur 2 Fördelningen i Mkr av det totala investeringsbehovet 2017-2019.

Figur 3 Fördelning i Mkr av det totala åtgärdsbehovet bekostat av driftbudgeten 2017-2019

3 Generella åtgärder
Generella åtgärder är sådana som omfattar hela VA-systemet eller avser att
förstärka kunskapen om detta.

3.1 Generell förnyelse
3.1.1 Ledningsnätet
Dagens förnyelsetakt i spill-, dag- och vattenledningsnäten är låga, utan att det
finns indikationer på att den skulle vara för låg för att säkerställa den tekniska
statusen. Totalt sett finns det ca 430 km VA-ledningar inom
verksamhetsområdena. Överslagmässigt kan det antas att för ca 160 km finns
det både vatten- och avloppsledningar. Med en investeringstakt om 5-7
miljoner kr/år i ledningsnätet skulle ledningsnätet vara utbytt om 96-160 år 1,
vilket indikerar på en låg förnyelsetakt.
Vid en jämförelse med Svenskt Vattens hållbarhetsindex ligger kommunen på
en godkänd nivå vad gäller ledningsförnyelse. Stora delar av nätet är dock
anlagda under samma tidsperiod och det finns då en risk att förnyelsebehovet
ökar kraftigt inom några år då många ledningar behöver åtgärdas. Att ha en
något högre förnyelsetakt nu, kan förhindra detta.
I statusbedömningen av ledningsnäten har sträckor identifierats som kräver
åtgärder i form av omläggning eller relining. Detta sammanställs kontinuerligt
i en förnyelseplan för ledningsnäten och uppdateras allteftersom ny kunskap
tillförs. Förnyelseplanen är ett levande dokument och omprioritering kan
komma att göras.
Identifierat investeringsbehov:
2017: 3 Mkr
2018: 4 Mkr
2019: 5 Mkr

1

Vid antagande om att kostnaden är i genomsnitt 3 000 kr/m för både spill och
vatten (tätbebyggelse/landbyggd).
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För denna långsiktiga förnyelseplanering behöver det utarbetas ett arbetssätt
för hur förnyelsen ska ske och i vilken takt. Detta arbete kommer att
integreras i arbetet med ovidkommande vatten och då utmynna i bättre
bedömning av det årliga investeringsbehovet.
Ansvarig för åtgärden: Mittskåne Vatten
Mål: Säkerställa långsiktigt hållbart ledningsnät
Kostnad: Totalt 3-5 Mkr/år
3.1.2 Uppdatera GIS-system för ledningsnätet
Det digitala ledningsregistret är i dagsläget bristfälligt och för att få ett aktuellt
register krävs att ledningar mäts in och digitaliseras. Även en översyn av
verksamhetsområdena bör genomföras. Vid översynen bör inmätningar av
ledningarnas och servisernas läge prioriteras. Inmätning av serviser är en
försättning för att kunna göra en korrekt debitering. Likaså bör
ledningsinnehavet för samtliga kommunala ledningar säkras.
Ansvarig för åtgärden: Mittskåne Vatten
Mål: Ha ett uppdaterat ledningsregister som verktyg i det dagliga arbetet
Kostnad: Ca 0,6 Mkr (En heltidstjänst under 1-2 år)
3.1.3 Underhåll av anläggningar
VA-verksamheten har många anläggningar och många är byggda under
samma period. Detta medför att det i framtiden kommer att krävas en
omfattande investeringar för renovering av själva byggnaderna. För att hålla
anläggningarna i gott skick och samtidigt ha en jämn investeringstakt krävs att
en underhållsplan tas fram som visar vilka åtgärder som kommer att krävas
och investeringskostnaderna för detta under de kommande 10 åren. En
tidplan kommer att tas fram för samtliga anläggningar. En årlig
underhållskostnad kommer att framgå av planen.
Ansvarig för åtgärden: Mittskåne Vatten
Mål: Hålla anläggningarna i bra skick och hålla en jämn investeringstakt
Kostnad: 0,3 Mkr/under en treårsperiod (konsultkostnader)
3.1.4 Utbyggnad – omvandlingsområden
Inom arbetet med VA-översikten har en GIS-analys genomförts för att
identifiera områden som kan bli föremål för anslutning till det allmänna VAnätet utifrån 6 § i Vattentjänstlagen. Den genomförda analysen har gett svar
på vilka områden som kan ha behov av utbyggnad av den allmänna VAanläggningen för spillvatten för att minska miljö- och hälsoeffekter. I
utbyggnadsplanen redovisas de områden som planeras att anslutas till den
allmänna VA-anläggningen. Som grund för prioriteringen har en
förprojektering genomförts för de aktuella områdena. Områdena har delats
in i prioriterade områden och utredningsområden. Prioriteringen i
utbyggnadsplanen har främst sin utgångspunkt utifrån miljöpåverkan från
enskilda anläggningar, men även vad som är tekniskt möjligt. Det ses dock
som ekonomiskt fördelaktigt att även bygga ut dricksvattennätet samtidigt
som spillvattennätet byggs ut. Kommunfullmäktige är ansvarig att besluta om
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verksamhetsområde och Mittskåne Vatten får sedan uppdraget att utföra
utbyggnaden. För ytterligare information om utpekade områden samt tidplan
hänvisas till utbyggnadsplanen.
Ansvarig för åtgärden: Hörby kommun i samarbete med Mittskåne Vatten
Mål: Minska riskerna för att människor ska utsättas för hälsorisker samt
skydda miljön
Kostnad: Se utbyggnadsplanen

3.2 Organisatoriska åtgärder
3.2.1 Upprättande av verksamhetsplan
VA-verksamheten ska årligen ta fram en verksamhetsplan med planerade
åtgärder, som beslutas av nämnden. Planen ska ange vilka projekt och riktade
insatser som ska genomföras under nästkommande år. Planen tas fram i
samband med budget för att säkerställa att det finns tillräckliga resurser.
Planen arbetas fram utifrån VA-policyn och VA-planen för att genomföra de
arbeten som har föreslagits. Som underlag till verksamhetsplanen ska hänsyn
också tas till kommunerna övriga mål. Ambitionen är att ha en
verksamhetsplan för år 2019 och fram till dess kommer nödvändigt underlag
att tas fram.
Ansvarig för åtgärden: Mittskåne Vatten
Mål: Tydligt planerad verksamhet med tillräckliga resurser
Kostnad: Ordinarie arbete
3.2.2 Hålla VA-planen levande
Varje mandatperiod ska VA-planen följas upp och uppdateras avseende egna
arbeten, kommunens planer samt omvärldsfaktorer. Planen revideras och ska
aktualiseras genom politiskt beslut. Uppföljning och uppdatering ska ske
förvaltningsövergripande med representanter för de olika berörda
avdelningarna.
Ansvarig för åtgärden: Kommunstyrelsen
Mål: Bevara VA-planen som ett levande dokument
Kostnad: Ordinarie arbete
3.2.3 Formalisera en plangrupp
I Hörby kommun finns det en planeringsgrupp där det förs diskussioner vid
planering med Mittskåne vatten. Dock är denna grupp inte uppdaterad, med
bl.a. vem som är beslutsfattande, arbetssättet, ansvarsfördelningen med mera.
Detta behöver klarläggas för att uppdraget ska bli klart och tydligt för
gruppen.
Ansvarig för åtgärden: Planering & utveckling
Mål: I ett tidigt skede få med VA i detaljplaneläggningen och exploatering
Kostnad: Ordinarie arbete
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3.3 Stödåtgärder
3.3.1 Krishanteringsplan
Det finns ett behov av att ta fram beredskapsplaner för dag-, spill- och
dricksvatten som ska vara tillgängliga vid akut krishantering. Mittskåne Vatten
ska ta initiativ till att hålla dialog med kommunen om en aktuell
krishanteringsplan och bevaka att VA-verksamheten finns med som en del i
kommunens krishanteringsplan.
Planerna ska ta upp misstanke om smitta, olja/kemikalier, översvämning,
elavbrott, nödvatten samt dokumentation/efterrapportering. Dessa planer
kan tas fram med hjälp av risk- och sårbarhetsanalyser och måste ske
förvaltingsövergripande för att få med alla aspekter.
Ansvarig för åtgärden: Hörby kommun i samverkan med Mittskåne Vatten
Mål: Säkerställa driften av verksamheten vid extraordinära händelser.
Kostnad: Ordinarie arbete
3.3.2 Kommunikationsåtgärder
Med stöd av VA-policyn ska kommunikationen med abonnenterna ske på
sådant sätt att förståelsen för VA-verksamheten ökar. Information är framför
allt viktig till fastighetsägare i utbyggnadsområdena.
3.3.2.1 Kommunikationsåtgärder för VA-planen
Kommunikationsplanen är framtagen och ska användas som ett verktyg i
kommunikationen av Hörby kommuns VA-policy och VA-plan, där den
kommunikativa tyngdpunkten ligger på utbyggnadsplanen och den nya VAtaxan. Kommunikationsplanen behandlar hela processen, från policy till ny
VA-taxa och identifierar målgrupper, aktiviteter, kommunikationskanaler och
innehåller även en tidssatt aktivitetsplan.
Ansvarig för åtgärden: Kommunstyrelsen
Mål: Ökad medvetenhet hos kommuninvånarna rörande VA-frågor.
Kostnad: Ordinarie arbete
3.3.2.2 Kommunikationsstrategi för Mittskåne Vatten
Genom en tydlig kommunikation vill Mittskåne Vatten öka kunskapen om
VA-utbyggnaden samt om VA-taxan. Kommunikationsstrategin har även som
syfte att skapa kännedom om Mittskåne Vatten som organisation och
samtidigt arbeta för ett starkare förtroende hos målgrupperna. I samband med
varumärkesarbetet vill Mittskåne Vatten även öka kunskapen hos
målgrupperna när gäller deras beteende kring utsläpp som kan påverka vårt
vatten. Varje år tas en kommunikationsplan fram som beskriver vilka
kommunikationsinsatser som ska ske nästföljande år.
Ansvarig för åtgärden: Mittskåne Vatten
Mål: Ökad medvetenhet hos kommuninvånarna rörande VA-frågor.
Kostnad: Ordinarie arbete
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3.3.2.3 Kommunikation utanför kommunala
verksamhetsområden
Bygg och miljö har ansvar att kommunicera hur tillsynen av enskilda avlopp
bedrivs, både i de områden där det inte är aktuellt med kommunalt
verksamhetsområde och i de områdena som blir utbyggda långt fram (etapp
2). Information om hur tillsynen bedrivs och vilka prioriteringar som görs
kommer att tas fram och läggas ut på kommunens hemsida. Informationen
kommer även att delas ut vid tillsyn i dessa områden, samt till personer som
har frågor.
Ansvarig för åtgärden: Bygg & miljö
Mål: Ökad medvetenhet hos kommuninvånarna rörande VA-frågor.
Kostnad: Ordinarie arbete
3.3.3 Framtida driftövervakning
Kommunikationssystemen som används i nuläget består av äldre teknik. Med
anledning av teknikutvecklingen med bl. a fiberutbyggnad och andra
modernare kommunikationssystem bör kommunens system ses över. I
utredningen bör även anges i hur stor omfattning kommunens anläggningar
ska vara övervakade.
Med anledning av bildandet av Mittskåne Vatten sker en översyn tillsammans
med Höörs kommun, med målsättningen att samma typ av övervakning och
kommunikation finns inom båda kommunerna på sikt. Syftet är att få en
effektivare drift.
Ansvarig för åtgärden: Mittskåne Vatten
Mål: Säkra samt följa upp driften genom samordnad kommunikationssystem
Kostnad: 0,5 Mkr/år, 2017-2021
3.3.4 Revidera och uppdatera VA-taxan
Med anledning av VA-utbyggnad och kommande investeringar måste VAtaxan ses över och revideras så att taxan blir skälig och rättvis. I revidering
kommer bland annat fördelningen mellan rörliga och fasta kostnader att
utredas.
Ansvarig för åtgärden: Mittskåne Vatten
Mål: Taxan ska vara skälig och rättvis och spegla de faktiska kostnaderna
Kostnad: 0,3 Mkr (vart 4:e år)

4 Åtgärder dricksvattensystemet
4.1 Produktion och leveranssäkerhet
4.1.1 Vattenförsörjningsplan
Syftet med planen är att beskriva hur vattenförsörjningen i kommunen ser ut
på 30- års sikt och ska fungera som beslutsunderlag i frågor rörande
vattenförsörjning i kommunens olika delar. Kapacitet och vattenkvalitet i
befintliga vattentäkter och anläggningar ska beskrivas. Kapacitet för framtiden
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bedöms utifrån befolkningsutvecklingen och vilka nödvändiga åtgärder och
investeringar som krävs för att ha en säker och tillräcklig vattenförsörjning i
framtiden.
Möjlighet och kostnad för att anlägga en reservvattentäkt ska beskrivas i
planen. Även nödsituationer och driftavbrott med hot och risker bör
tydliggöras. Planen syftar till att identifiera eventuella brister i systemet och
hur dessa kan åtgärdas. Planen görs gemensamt med Höörs kommun.
Ansvarig för åtgärden: Mittskåne Vatten
Mål: Säkerställa den framtida vattenförsörjningen av dricksvatten
Kostnad: 0,6 Mkr, 2016-2017 (konsult + utredningar)

4.2 Hälsa & Säkerhet
4.2.1 Fastställa vattenskyddsområden för samtliga vattentäkter
Beslut om vattenskyddsområden ska finnas för samtliga kommunala
vattentäkter, vilka beslutas av länsstyrelsen. Man bör ta fram ett
vattenskyddsområde per år.
Ansvarig för åtgärden: Mittskåne Vatten i samverkan med Bygg & Miljö
Mål: Skydda grundvattenförekomster i kommunen
Kostnad: 0,2 Mkr/vattenskyddsområde

4.3 Förnyelseinvesteringar
4.3.1 Åtgärder vid vattenverk och tryckstegringsstationer
I statusbedömningen har anläggningar klassats som ”röda”, d.v.s. att
anläggningarna i något avseende är undermåliga med avseende på drift eller
arbetsmiljö. Enligt VA-policy ska sådana anläggningar åtgärdas så att de
klassas som minst gula, d.v.s. godtagbar standard. Lista med specifika åtgärder
finns framtagen. Stutsbedömningen kommer sedan att ske kontinuerligt för
att identifiera nya åtgärder och därigenom hålla anläggningarna i skick.
Ansvarig för åtgärden: Mittskåne Vatten
Mål: Säkerställa drift och kvalité samt förbättra arbetsmiljön
Kostnad: 1 Mkr/år, 2017-2019
4.3.2 Åtgärder vid Hörby vattenverk
Vattenverket byggdes 1939 och har byggts om senast 1975. Verket är i behov
av modernisering om kommunen ska bibehålla en egen vattenproduktion. I
vattenförsörjningsplanen kommer en kartläggning att göras över vilka
åtgärder som krävs på längre sikt och vad dessa kommer att kosta.
Nedanstående kostnad är en uppskattning av kostnaden för att åtgärda akuta
behov.
Ansvarig för åtgärden: Mittskåne Vatten
Mål: Säkerställa drift och kvalité samt förbättra arbetsmiljön
Kostnad: 1 Mkr/år, 2016-2021
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4.3.3 Installation av flödesmätare i näten
Större vattenläckor kan medföra tillfälliga kapacitetsbrister och risk för
kontaminering av ledningsnätet, samt även att vattendomen kan överskridas.
Det är därför av vikt att identifiera en läcka så fort som möjligt. För att lättare
hitta läckor och därmed minska driftstörningar bör flödesmätare installeras på
nätet. Detta sker i samband med att vattenverket förses med
övervakningssystem.
Ansvarig för åtgärden: Mittskåne Vatten
Mål: Öka driftsäkerheten och säkerställa vattenleveransen
Kostnad: 0,6 Mkr, 2018-2019

5 Åtgärder dagvattensystemet
5.1 Dagvattenpolicy
En dagvattenpolicy håller på att tas fram gemensamt för kommunerna Höör
och Hörby. Det gemensamma arbetet syftar till att få en samsyn, samverkan
och kunskapsuppbyggnad inom dagvattenhanteringen.
Policyn kommer ersätta den befintliga dagvattenpolicyn från 2009. I
dagvattenpolicyn kommer dagvattenfrågor för befintliga områden och
exploateringsområden att behandlas för att en hållbar dagvattenhantering ska
uppnås genom rening och fördröjning.
Denna policy kommer att realiseras genom att åtgärder för att rena och
fördröja dagvatten arbetas in i verksamhetsplaneringen. För att
dagvattenfrågor ska följa med från idé till exploatering och driftskede ska
ansvarsfördelningen mellan olika avdelningar klargöras. Planen ska ange vilka
frågor som måste behandlas i planprocessen och även visa på typexempel på
dagvattenlösningar för rening och fördröjning.
I befintliga områden behöver funktionen på dagvattenanläggningar klargöras
liksom hur de bör skötas för att deras syfte ska upprätthållas. Det bör även
framgå vem som är ansvarig för drift och underhåll, samt kostnadsfördelning
för detta.
Ansvarig för åtgärden: Mittskåne Vatten på uppdrag av kommunstyrelsen
Mål: Att uppnå hållbar dagvattenhantering utifrån miljöpåverkan och
översvämningsrisker
Kostnad: Ordinarie arbete

5.2 Klimatstrategi
5.2.1 Översvämningskartläggning
Utifrån tidigare händelser och förväntade klimatförändringar bör en
kartläggning av översvämningsrisker utföras för Hörby tätort. Utredningen
bör utmynna i en åtgärdsplan med fysiska åtgärder, kostnader och tidplan.
Tidigare utredningar med åtgärdsförslag ska finnas med som ett underlag.
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Till den allmänna dagvattenanläggningen, som Mittskåne vatten ansvarar för,
räknas till exempel ledningar, diken, dagvattendammar och pumpstationer.
Vägdiken och rännstensbrunnar för avvattning av gator och vägar ingår inte i
den allmänna dagvattenanläggningen, eftersom de används för avvattning av
gator och vägar och för detta ligger ansvaret på skattekollektivet.
Ansvarig för åtgärden: Kommunservice i samverkan med Mittskåne vatten
Mål: Motverka effekter av klimatförändringar
Kostnad: ca 0,3 Mkr (kostnaden fördelas mellan skattekollektivet och VAkollektivet)
5.2.1.1

Översvämningsåtgärder

Åtgärden avser att förhindra skador på grund av översvämningar beroende på
kraftig nederbörd. Val av åtgärder görs utifrån vad
översvämningskartläggningen visar samt resultaten av tidigare genomförda
utredningar. Placering och utformning av åtgärder behöver utredas ytterligare
samt projekteras. Eftersom det i nuläget inte är klarlagt vilka åtgärder som
kommer att vidtas är det också svårt att uppskatta en kostnad. Kostnaden är
beroende av omfattningen av åtgärder. Eftersom vägdiken och
rännstensbrunnar för avvattning av gator och vägar ingår inte i den allmänna
dagvattenanläggningen, ligger ansvaret på skattekollektivet. Systemen för
avvattning av gator/vägar och den allmänna dagvattenanläggningen påverkas
dock av varandra och med anledning av detta bör dessa åtgärder ske i
samverkan mellan VA-kollektivet och skattekollektivet, även om ansvaret
ligger på skattekollektivet.
Ansvarig för åtgärden: Kommunservice i samverkan med Mittskåne vatten
Mål: Motverka skador till följd av översvämningar
Kostnad: 2 Mkr (fördelat på skattekollektivet och VA-kollektivet)

5.3 Förnyelseinvesteringar
5.3.1 Åtgärder i befintliga anläggningar
Det finns idag några få anläggningar (fördröjningsmagasin etc.) i
dagvattensystemet. På sikt kommer det att krävas underhållsåtgärder för
dessa, men vilka åtgärder och kostnaden för dessa är inte klarlagt.
Kostnadsfördelningen mellan skattekollektivet och VA-kollektivet bör
utredas.
Ansvarig för åtgärden: Mittskåne Vatten i samarbete med Kommunservice
Mål: Upprätthålla ett fungerande dagvattensystem
Kostnad: Kostnadsbedömning sker efter att underhållsåtgärder har beslutats
5.3.2 Utredningar av ledningsnätet
Det har inte framkommit några akuta åtgärdsbehov på ledningsnätet, vilket
beror i mångt och mycket på en brist i kunskapen om ledningsnätets status.
Områden med okänd ledningsstatus är skrafferade i statusbedömningen.
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Kunskapen behöver byggas upp kring de områden som kan drabbas av
översvämningar, framför allt i centrala Hörby. Utredningar behöver
genomföras för att klarlägga om problemen uppstår pga. för dålig kapacitet i
ledningsnätet, eller om det är frågan om en dålig ytavrinning. Utredningen
genomförs med fördel i samband med utredningsarbeten i spillvattennätet
samt som en del av översvämningskartläggningen.
Ansvarig för åtgärden: Mittskåne Vatten
Mål: Få större kännedom om ledningsnätet och på så vis kunna prioritera
åtgärder
Kostnad: Ordinarie arbete

6 Åtgärder spillvattensystemet
6.1 Ledningsnätet
6.1.1 Kartlägga ledningsnät med okänd status
I arbetet med VA-översikten framkom att det saknas kunskap om skicket på
delar av ledningsnätet. För att kontinuerligt kunna planera underhållsåtgärder
på ledningsnätet och därmed minska driftstörningar behöver undersökningar
genomföras som klarlägger ledningarnas status och skick. Brister läggs
kontinuerligt in i åtgärdsplan och i ledningsregistret.
Kartläggningen sker främst med filmning av ledningarna. Undersökningarna
kommer i vissa fall sammanfalla med undersökning av tillskottsvatten.
Det finns ca 1912 km självfallsledningar i dag- och spillvattensystemen. Om
dessa ska filmas vart 20 år, behövs ca 13 km filmas varje år.
Ansvarig för åtgärden: Mittskåne Vatten
Mål: Öka kunskapen om ledningsnät samt minska risken för driftstörningar
Kostnad: 0,4 Mkr/år
6.1.2 Rutin för ledningsnätet
Filmning och andra undersökningar sker kontinuerligt. En rutin bör upprättas
för vilken metodik som används vid undersökning av ledningar. I rutinen ska
anges vilken metodik som används samt hur resultaten utvärderas och hur
den nya kunskapen hanteras vidare i form av fysiska åtgärder. Rutinen ska
även beskriva hur materialet ska arkiveras, vilket ska beskrivas i
verksamhetens dokumenthanteringsplan.
Ansvarig för åtgärden: Mittskåne Vatten
Mål: Öka kunskapen om ledningsnät samt minska risken för driftstörningar
Kostnad: Ordinarie arbete

2

Sträckan är baserad på uppgifter från GIS-data (2015)
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6.2 Förnyelseinvesteringar
6.2.1 Åtgärder i pumpstationer
I statusbedömningen har vissa pumpanläggningar klassats som ”röda”, d.v.s.
att anläggningarna i något avseende är undermåliga med avseende på drift
eller arbetsmiljö. Enligt VA-policy ska sådana anläggningar åtgärdas så att de
klassas som minst gula, d.v.s. godtagbar standard. Anläggningarna finns
specificerade i åtgärdslista. Stutsbedömningen kommer sedan att ske
kontinuerligt för att identifiera nya åtgärder och därigenom hålla
anläggningarna i skick.
Ansvarig för åtgärden: Mittskåne Vatten
Mål: Öka driftsäkerhet och förbättra arbetsmiljön
Kostnad: 0,6 Mkr/år, 2017-2019
6.2.2 Åtgärder vid avloppsreningsverk
I statusbedömningen har vissa avloppsanläggningar klassats som ”röda”,
d.v.s. att anläggningarna i något avseende är undermåliga med avseende på
drift eller arbetsmiljö. Enligt VA-policy ska sådana anläggningar åtgärdas så
att de klassas som minst gula, d.v.s. godtagbar standard. Anläggningarna finns
specificerade i åtgärdslista. Stutsbedömningen kommer sedan att ske
kontinuerligt för att identifiera nya åtgärder och därigenom hålla
anläggningarna i skick.
Ansvarig för åtgärden: Mittskåne Vatten
Mål: Öka driftsäkerhet och arbetsmiljö samt arbeta med
miljökvalitetsnormerna
Kostnad: 0,5 Mkr/år, 2017-2019
6.2.2.1 Södra Rörums RV
Södra Rörums reningsverk består av slamavskiljare och efterföljande rening i
infiltrationsanläggning. Anläggningen byggdes ursprungligen på 80- talet och
bör byggas om och moderniseras utifrån dagens och framtida krav. Ett
alternativ till ombyggnad är en överföringsledning till Lyby reningsverk. Detta
kan bli aktuellt vid en utbyggnad i norra delarna av kommunen.
Ansvarig för åtgärden: Mittskåne Vatten
Mål: Förbättra reningen och minska påverkan på recipient
Kostnad: 3 Mkr
6.2.2.2

Energieffektivisering på Lyby reningsverk

En energikartläggning har genomförts på Lyby reningsverk under 2016.
Reningsverket är den enskilt största anläggningen utifrån energiförbrukning
och det är därför av största vikt att energiförbrukningen ses över och
minimeras på denna anläggning. Enligt VA-policyn ska verksamheten drivas
på ett energi- och resurseffektivt sätt. Åtgärderna kommer att generera en
kostnad i inledningsskedet, men kommer på sikt att minska energikostnaderna
och därmed driftkostnaderna för anläggningen.
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Ansvarig för åtgärden: Mittskåne Vatten
Mål: Driva verksamheten på ett energi- och resurseffektivt sätt
Kostnad: 0,1 Mkr/år

6.3 Tillskottsvatten
Ett systematiskt arbete för att minska mängden tillskottsvatten inom Hörby
kommun pågår och som underlag finns tidigare utförda saneringsplaner. Det
har också upprättats en projektbeskrivning där arbetssättet beskrivs med
beräknad tidsåtgång. Beskrivningen kommer att leda fram till ett årligt
åtgärdsbehov, vilket kommer att samordnas med ledningsförnyelsen. Otäta
spillvattenledningar kan leda till att vatten läcker in men också att
avloppsvatten läcker ut, vilket innebär risk för förorening av mark- och
grundvatten. Delar av tillskottsvattnet härstammar från privata fastigheter och
för att komma åt detta vatten måste krav ställas på fastighetsägare, vilket är ett
tidskrävande arbete.
Från tidigare utredningar och utifrån erfarenheter har Ludvigsborg,
Osbyholm och Önneköp identifierats som områden där tillskottsvatten
orsakar kapacitetsproblem i pumpstationer och reningsverk och dessa
områden ska därför prioriteras.
Ansvarig för åtgärden: Mittskåne Vatten
Mål: Minska belastningen på avloppsreningsverken och därigenom även
minska miljöbelastningen
Kostnad: 1 Mkr/år
6.3.1 Åtgärder tillskottsvatten
Enligt ovan nämnda åtgärdsbehov, utföra de åtgärder som krävs för att
minska tillskottsvatten. Eftersom det i nuläget inte är klarlagt vilken typ av
åtgärder som kommer att vidtas för att minska mängden tillskottsvatten är det
också svårt att uppskatta en kostnad. Kostnaden varierar utifrån typ av åtgärd,
men även ambitionsnivå.
Ansvarig för åtgärden: Mittskåne Vatten
Mål: Minska belastningen på avloppsreningsverken och därigenom även
minska miljöbelastningen.
Kostnad: 0,8 Mkr/år
6.3.2 Utbyggnad – bebyggelseutveckling
En ny översiktsplan för kommunen har beslutats 2016. De föreslagna
områdena som kommer att bebyggas ligger intill redan bebyggda områden
med anslutning till det allmänna VA-nätet. Framtida utbyggnader i enligheter
med översiktsplanen kommer att anslutas till befintliga nät och kommer
därmed inte att generera några större investeringar på det allmänna VA-nätet
utöver anläggandet av nytt ledningsnät. Enligt av VA/GIS-nämnden beslutad
rutin belastar kostnaden för utbyggnad av ledningsnät inom området
exploatören. Ledningsnätet tas sedan över av VA-huvudmannen.
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Ansvarig för åtgärden: Mittskåne Vatten
Mål: Säkerställa god spillvattenhanteringen vid exploateringsområden
Kostnad:

6.4 Miljö och hälsa
6.4.1 Slamhantering
Det behövs en planering för den framtida slamhanteringen. Planen ska ge
svar på hur slammet ska hanteras i framtiden och hur man uppnår en
långsiktigt hållbar slamhantering i enlighet med gällande lagar och regler. Idag
finns det ingen hygienisering och stabilisering av slammet, som ses som det
mest akuta problemet att lösa. Olika samarbetsformer bör utredas och planen
bör tas fram i samråd med kommunens avfallsbolag samt andra kommuner
och eventuella samarbetspartners. Hur slamhanteringen kommer att se ut
beror mycket på kommande lagar och regler rörande slamhanteringen.
Eftersom det pågår en revidering av lagstiftningen är det i nuläget svårt att
uppskatta kostnaden för framtida åtgärder.
Ansvarig för åtgärden: Mittskåne Vatten i samarbete med Merab
Mål: Hållbar slamhantering där slammet får ingå i kretsloppet
Kostnad: 0,5 Mkr i utredningskostnader, 2017
6.4.2 Uppströmsarbete
För att kunna klara en slamcertifiering enligt REVAQ behöver verksamheten
arbeta med att minska föroreningsbelastningen uppströms reningsverken.
Därför bör en plan för uppströmsarbetes tas fram för att minska
föroreningsbelastningen i slammet. I planen ska det tydligt framgå vilka
tillvägagångssätt som är lämpliga att använda sig av för att kunna utföra
uppströmsarbetet. Ämnen som riskerar överskrida gräns- och riktvärde ska
prioriteras. Utifrån planen genomförs de åtgärder som krävs för att minska
mängden föroreningar i avloppsvattnet. Detta genomförs gemensamt med
miljöavdelningens tillsyn av verksamheterna.
Ansvarig för åtgärden: Mittskåne Vatten, med stöd av Bygg & Miljö
Mål: Ha ett strukturerat uppströmsarbete och därigenom förbättra
slamkvalitén
Kostnad: 0,3 Mkr/år (25 % tjänst + kringkostnader)

7 Enskilda avlopp inom och utom kommunalt
verksamhetsområde
7.1 Tillsyn av enskilda avlopp
Tidigare inventeringar har påvisat att flertalet av de enskilda anläggningarna
uppfyller de ställda kraven. Tillsynen ska i första hand inriktas på de
anläggningar som inte anses uppfylla kraven. Havs- och vattenmyndigheten
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har i sitt regeringsuppdrag om enskilda avlopp angett att åtgärdstakten för
enskilda avlopp måste uppgå till minst 5 % per år för att upprätthålla en god
standard på lång sikt. För Hörbys del innebär det att minst 140 avlopp per år
bör åtgärdas för att upprätthålla dagens standard på de enskilda
avloppsanläggningarna.
Ansvarig för åtgärden: Bygg & Miljö
Mål: Skydda vattenförekomster i kommunen
Kostnad: 0,7 Mkr/år (1,4 heltidstjänst)

7.2 Kartläggning av enskilda avlopp
Utbyggnadsplanen har pekat ut ett antal områden där det är samlad
bebyggelse. En del områden har tagits med i en tidplan, medan andra
benämns som utredningsområden respektive områden som inte planeras att
byggas ut. När och hur områden ska byggas ut beror till viss del på statusen
på de enskilda anläggningarna i området. Med anledning av detta ska Bygg &
Miljö göra en kartläggning och sammanställning för de enskilda
anläggningarna inom dessa områden. Samlad bebyggelse kan också ge en
ökad miljöbelastning och påverkan ur hälsoaspekt, och en aktuell
sammanställning är därför viktig för att kunna arbeta effektivt med tillsynen
av dessa anläggningar. Kartläggningen kommer ligga till grund för prioritering
av tillsynen av enskilda avlopp, men även för återrapporteringen till
Länsstyrelsen.
Ansvarig för åtgärden: Bygg & Miljö
Mål: Att ha en aktuell sammanställning över enskilda anläggningars status
inom områdena som pekats ut i utbyggnadsplanen.
Kostnad: Ordinarie arbete

7.3 Hantering av befintliga enskilda avlopp inom
verksamhetsområdet
Fastigheter inom verksamhetsområden som fortfarande har enskilda
avloppslösningar och som har betalt anslutningsavgiften faller under tillsyn
enligt miljöbalken. Enligt praxis ska enskilda avlopp inom
verksamhetsområden uppfylla minst samma nivå på rening som det
kommunala avloppsreningsverket. Tillsynsmyndigheten har ansvaret att se till
att dessa fastigheter kopplas in.
Ansvarig för åtgärden: Bygg & Miljö
Mål: Att alla fastigheter inom verksamhetsområden kopplas in
Kostnad: Ordinarie arbete
7.3.1 Rutiner för ansvarsfördelning
Idag saknas det rutiner för ansvarsfördelningen vad gäller anslutning till det
allmänna nätet av fastigheter belägna inom befintliga och kommande
verksamhetsområden. Dessa förhållanden måste klarläggas innan
utbyggnaden påbörjas.
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Ansvarig för åtgärden: Mittskåne vatten tillsammans med Bygg & Miljö
Mål: Ha kontroll på att samtliga fastigheter ansluts till den allmänna VAanläggningen i samband med utbyggnad.
Kostnad: Ordinarie arbete

